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Чому саме IBA
Міжнародна асоціація юристів (IBA) впливає на реформування міжнародного права та окреслює майбутнє правничої 
професії у світі. IBA має офіси у Лондоні, Сан Пауло, Дубаї та Сеулі. Асоціація об’єднує близько 40 000 правників,  
80 юридичних фірм та близько 197 спільнот юристів і адвокатів з усіх континентів світу.

Ставши партнером заходу IBA, ви матимете змогу розмістити свій бренд поряд із найуспішнішими світовими компаніями та 
отримаєте можливість підвищити авторитет своєї компанії в очах як уже існуючих клієнтів, так і потенційних. 

IBA щорічно організовує близько 40 професійних конференцій по всьому світу, які збирають величезну кількість 
висококваліфікованих фахівців у різних сферах права. Ці заходи надають членам ІВА та іншим учасникам безцінну можливість 
поділитися інформацією про проблеми, стан та перспективи розвитку галузі.

Конференції ІВА також широко відомі завдяки унікальним можливостям розширення ділових контактів та підтримки 
уже існуючих зв’язків. Таким чином, партнерство в заходах ІВА надає вам не лише змогу розмістити свій бренд поряд із 
найуспішнішими світовими компаніями, але й здобути значні маркетингові переваги завдяки знайомству та налагодженню 
ділових контактів з успішними керівниками великих міжнародних юридичних фірм та провідними юрисконсультами 
найбільших світових корпорацій — одна з найпривабливіших аудиторій для реклами та просування своїх послуг і товарів.

Партнерство заходу IBA має такі переваги:
• отримання конкурентних переваг на ринку шляхом популяризації свого бренду; 
• можливість налагодити контакти з керівництвом різних компаній;
• підвищення авторитету своєї компанії серед існуючих клієнтів та додатковий аргумент на користь вибору саме вашої 
компанії потенційними клієнтами;
• можливість представити нові товари чи продукти своєї компанії;
• популяризація вашої компанії серед споживачів;
• встановлення нових ділових контактів;
• неформальне спілкування з керівництвом юридичних фірм та правничих організацій. 

Членська база IBA включає 100% ТОП-50 провідних юридичних фірм рейтингу Legal500 (Великобританія), а також майже 
80% провідних юридичних фірм рейтингу ALM, зокрема Allen & Overy, Clifford Chance, DLA Piper, Eversheds LLP, SJ Berwin LLP, 
Clyde & Co, Jones Day, Bird & Bird and Irwin Mitchell.

IBA матиме за честь бачити вашу компанію серед партнерів заходу, тому якщо ви маєте бажання детальніше обговорити партнерські пропозиції, запропоновані у цій брошурі,  
а також дізнатися про переваги партнерства, будь ласка, звертайтесь до Олександри Егерт за тел.: +380 (44) 492-88-48 або пишіть на e-mail: oegert@uba.ua.

Теми доповідей охоплюють такі питання: 

• удосконалення контролю за злиттями та 
поглинаннями: аналіз європейського досвіду; 
• зловживання домінантним становищем: як 
відрізнити антиконкурентну поведінку від агресивної 
конкуренції; 
• дотримання вимог антимонопольного 
законодавства;
• приватна конкуренція / застосовування 
антимонопольного законодавства.

Серед основних доповідачів:

• уповноважені представники АМКУ, ФАС та 
відповідних органів країн СНД;
• провідні експерти з України, Росії та Євросоюзу 
у сфері антимонопольного та конкуренційного 
законодавства. 

До участі запрошуються: 

Зовнішні та внутрішні юридичні радники компаній 
з України та країн СНД, представники державних 
органів, європейські та міжнародні експерти, 
представники ринку.



Привілеї для партнерів 
Генеральний партнер 

Конференції (35 000 грн)
Партнер Конференції 

(23 000 грн) Експонент (8 000 грн)

Безкоштовна участь представників партнера (включаючи платні 
неформальні заходи) 2 особи 1 особа

Логотип партнера на обкладинці попередньої та остаточної електронної 
програми √

Логотип партнера на обкладинці друкованої програми Конференції √

Логотип партнера всередині попередньої електронної та остаточної 
друкованої програми √ √ √

Логотип партнера на всіх рекламних матеріалах Конференції √

Сторінка ч/б реклами партнера в друкованій програмі Конференції √ √

Кращі місця для розміщення рекламних матеріалів партнера √ √
√ — генеральні партнери та партнери 
Конференції мають право першого 

вибору
Логотип партнера на слайді, що демонструватиметься до початку 
Конференції та між її сесіями √

Логотип партнера на банері, що розміщуватиметься під час 
неформальних заходів Конференції √

Логотип партнера на головному банері Конференції √ √

Логотип партнера та посилання на його веб-сайт на веб-сторінці 
Конференції √ √

Логотип партнера, посилання на його веб-сайт та коротка інформація 
про компанію на веб-сторінці партнерів Конференції 100 слів 50 слів √

Можливість надати подарунок з логотипом партнера учасникам під час 
реєстрації √ √

Oкрім юридичних фірм



Привілеї для партнерів 
Партнер спеціального 

заходу (23 000 грн)
Партнер прийому  

(17 000 грн)
Партнер обіду та перерв 

на каву (12 000 грн)
Безкоштовна участь представників партнера (включаючи платні 
неформальні заходи) 2 учасники 1 учасник 1 учасник

Запрошення на участь у прийомі по завершенні Конференції  
для гостей 1 гість 2 гостя

Сторінка ч/б реклами партнера в друкованій програмі Конференції √

Логотип партнера всередині попередньої електронної та остаточної 
друкованої програм √ √ √

Логотип партнера на веб-сторінці Конференції √ √ √

Логотип партнера, посилання на його веб-сайт та коротка інформація 
про компанію на веб-сторінці партнерів Конференції 100 слів 50 слів

Можливість надати подарунок учасникам під час реєстрації √

Логотип партнера на банері, що розміщуватиметься на прийомі 
Конференції √ √

Логотип партнера на банері, що розміщуватиметься під час обіду  
та перерв на каву √ √

Доступні для всіх



Реєстраційна форма для партнерів 
Будь ласка, заповніть форму та надішліть Олександрі Егерт на 

е-mail: oegert@uba.ua або факсом: +380 (44) 492-88-48.

Будь ласка, оберіть вид партнерства: 

Генеральний партнер Конференції  UAH 35 000

Партнер Конференції  UAH 23 000

Партнер спеціального заходу  UAH 23 000

Партнер прийому  UAH 17 000

Партнер обіду та перерв на каву  UAH 12 000

Експонент  UAH 8 000

Інформація для виставлення рахунку (будь ласка, вкажіть інформацію, яка має 
міститися у рахунку. Зверніть увагу! Усі поля обов’язкові для заповнення)

Назва компанії

Адреса

Місто

Індекс

Контактна особа

Телефон

E-mail

Факс

Цим я підтверджую, що маю право підписувати цю Реєстраційну форму та вступаю у договір щодо реклами, партнерства та експонування від імені компанії, що вказана вище.

Підпис 

Дата

П.І.Б. (друкованими літерами)


